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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:
Ahonen Seppo (§ 8-11)
Alakärppä Kristiina
Ariluoma Tuula
Forssell Taavi
Harju Pertti
Helminen Sinikka
Jaakkola Pia
Jalava Markku
Jaspa Marjo
Järvinen Tapio
Kaasalainen Erkki

Karppinen Jonna
Korhonen Virpi (pj.)
Kuula Ina
Kuusilinna Erika
Manninen Armi
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Pesonen Jeremi
Rantala Sirpa
Rantanen Erkki
Saartoala Hemmo

Schildt Markku (vpj.)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku (§ 8-11)
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Åfeldt Iida
Äikäs Liisa
Öhman Roni

Varajäsenet:

Haapalainen Esko
Hallamaa Risto, (§ 1-7)
Räty Samuli, (§ 1-7)
Aittakallio Minna
Laakso Tapio
Sillanpää Ulla

(Pertti Harjun tilalla, joka on papiksi vihitty)
(Markku Tapion tilalla, joka on papiksi vihitty)
(Seppo Ahosen tilalla, joka on papiksi vihitty)
(Marjo Jaspan tilalla, joka on poissaoleva)
(Erkki Rantasen tilalla, joka on poissaoleva)
(Jeremi Pesosen tilalla, joka on poissaoleva)

Työntekijät:

Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Ojala Sami (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Huhtanen Tiina (seurakuntapastori)
Konttinen Tero (johtava diakoni)
Muukkonen Martti (kappalainen)
Sipola Leena (kappalainen)
Saloranta Hannu (kappalainen)
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KV § 1

13.2.2012

Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avaa kokouksen kello 18.00

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KV § 2

Alkuhartaus
Hiljennyttiin alkuhartauteen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Ari Tuhkanen.

KV § 3

Läsnäolevien toteaminen

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksessa läsnä olevat, hyväksytään
poissaolevien esteet ja paikalle kutsuttujen varajäsenten toimiminen kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KV § 4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 31.1. – 13.2.2012 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 2.2.2012. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla ja seurakunnan kotisivuilla.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KV § 5

13.2.2012

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Tapio Järvinen ja Erkki Kaasalainen; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Tapio Järvinen ja Erkki Kaasalainen; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan varsinaisten jäsenten poissa
ollessa suhteellisen vaalin vaalilautakunnan varajäsenet Kristiina Alakärppä, Tapio
Järvinen ja Liisa Äikäs.

KV § 6

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KV § 7

13.2.2012

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten
vaalit toimitetaan maanantaina 13.2.2012 klo 18.00. Yksittäisessä seurakunnassa
vaalit toimitetaan kirkkovaltuustossa. Vaikka vaalit toimitetaan samassa kokouksessa,
kysymyksessä on kaksi erillistä vaalitoimitusta. Hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaalista on vastaavasti voimassa, mitä kirkolliskokousedustajien vaalista säädetään
kirkkolain 20 luvun 2–6 a §:ssä (KL 17 b:4).
Kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 11 §:n mukaisesti ehdokaslistojen yhdistelmä on
asetettu nähtäväksi vaalihuoneeseen. Lisäksi äänioikeutetuille on kokouskutsun
yhteydessä lähetetty ehdokaslistojen yhdistelmä (LIITE 1).
Kirkkolain 20 luvun 5 §:n 1 momentin ja kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 2 §:n 2
momentin mukaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaaleissa kirkkovaltuuston pappisjäsenen sijaan tulee kirkon
vaalijärjestyksen 2 luvun 57 §:n mukaan määräytyvä varajäsen, joka on maallikko.
Koska ehdokaslistojen yhdistelmä ja siinä olevat ehdokkaat on etukäteen julkistettu,
vaalitoimituksessa ei käydä keskustelua (KVJ 4:11). Vaalin toimittamisesta annettujen
säännösten mukaan merkintä äänestyslippuun on tehtävä siten, että vaalisalaisuus
säilyy (KVJ 2:7). Äänioikeutetut äänestävät puheenjohtajan suorittaman nimenhuudon
mukaisessa järjestyksessä. Kukin hakee vuorollaan äänestyslipun sihteeriltä ja siirtyy
äänestyssuojaan (KVJ 2:7). Kukin vaaliin osallistuva saa äänestää yhtä
ehdokaslistassa olevaa ehdokasta (KL 20:5,1).
Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on olennaisesti heikentynyt, saa käyttää
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna itse valitsemaansa henkilöä. Äänestäjää
ei kuitenkaan saa avustaa henkilö, joka on ehdokkaana (KVJ 2:3).
Tehtyään merkinnän äänestyslippuun äänestäjä taittaa lipun ja tuo sen vaaliavustajille,
joiden tehtävä on leimata äänestyslippu seurakunnan leimasimella niin selvästi, ettei
synny epätietoisuutta seurakunnan nimestä (KVJ 2:7). Tämän jälkeen äänestäjä
jättää äänestyslippunsa vaaliuurnaan.
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13.2.2012

Kirkkoneuvoston esitys:
Suoritetaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaalit.
Päätös:

Suoritettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaalit liitteenä olevan vaalitoimituksen pöytäkirjan mukaisesti
(Liite 4).

Liitteet:

LIITE 1, ehdokaslistojen yhdistelmä.
LIITE 4, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaalin vaalitoimituksen pöytäkirja.
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KV § 8

13.2.2012

Valtuustoaloite enkelipatsaan hankkimisesta seurakunnalle
KN § 169 (kokous 9/2011)
Valtuustoaloite enkelipatsaan hankkimisesta seurakunnalle
Nurmijärveläisen kuvanveistäjä Juha Mennan teos Suuri toivomusenkeli on kiertänyt
näyttelyitä eri puolilla Suomea. Kesällä 2011 teos oli esillä Klaukkalan kirkon aulassa
osana Pyhä paikka – näyttelyä. Kirkkovaltuutettu Pia Jaakkolan ensimmäisenä
allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa (LIITE 11) esitetään, että Nurmijärven
seurakunta varaisi vuoden 2012 talousarvioon varat ja käynnistäisi neuvottelut
ostaakseen Suuri toivomusenkeli – teoksen. Teoksen hankintahinta on noin 9000
euroa.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään (nro 17/2011) ohjeistanut seurakuntia
huomioimaan tulevan vuoden taloussuunnittelussaan nykyisen
kirkostaeroamiskehityksen, jonka seurauksena on odotettavissa kirkollisveron
voimakas aleneminen lähitulevaisuudessa. Yleisestä taloustilanteesta johtuen vuoden
2012 kirkollisveron määrän kehitys tulee kirkkohallituksen arvion mukaan olemaan
noin -2 prosenttia, mikä on oleellisesti heikompi kuin aiemmissa kirkkohallituksen
arvioissa. Talouden erittäin epävarma tilanne huomioon ottaen ei ole perusteltua
hankkia seurakuntaan Suuri toivomusenkeli – teosta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven
seurakuntaan ei hankita Suuri toivomusenkeli – teosta.

Päätös:

Esityksen mukaan
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PÖYTÄKIRJA 1/2012

13.2.2012

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakuntaan ei hankita
Suuri toivomusenkeli – teosta.
Asian käsittely:
Markku Tapio esitti, että enkelipatsas-asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin,
että valmistelusta vastaa kiinteistöpalvelun johtokunta. Esitystä ei kannatettu.
Markku Schildt esitti, että Suuri toivomusenkeli – teos hankitaan seurakunnalle ja
valtuutetaan kiinteistöpalvelun johtokunta neuvottelemaan hinnasta, joka sisältää
myös 10 vuoden hoitotakuun. Jari Vainio kannatti.
Virpi Korhonen esitti, että kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta ei hanki
Suuri toivomusenkeli – teosta. Liisa Äikäs, Seppo Ahonen, Aulikki Markkanen, Erkki
Kaasalainen, Hemmo Saartoala, Sirpa Rantala ja Marko Sivula kannattivat.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jossa Schildtin ja Korhosen kannatetut esitykset
asetettiin vastakkain siten, että Schildtin esitys oli EI ja Korhosen esitys JAA.
Korhosen esitys sai suoritetussa äänestyksessä 29 ääntä, Schildtin 3 ääntä ja 1 tyhjä.
Näin ollen Virpi Korhosen esitys tuli hyväksytyksi.
Tämän jälkeen Korhosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti kirkkovaltuuston
päätökseksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että Nurmijärven seurakunta ei hanki Suuri toivomusenkeli –
teosta.

Liitteet:

LIITE 2, valtuustoaloite enkelipatsaan hankkimiseksi seurakunnalle.
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KV § 9

13.2.2012

Vuoden 2012 toimintasuunnitelman täsmennys Rajamäen
kirkkopiirin osalta
KN § 15 (kokous 1/2012)
Vuoden 2012 toimintasuunnitelman täsmennys Rajamäen kirkkopiirin osalta
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2011
Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014
(KV 5/2011, § 58). Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi
ponsiesityksen, jonka mukaan ”Rajamäen kirkkopiirin toimintasuunnitelma vuodeksi
2012 on täsmennettävä siten, että tämä käsiteltävänä oleva vuoden 2012 talousarvio
(toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014) voidaan muilta osin hyväksyä, mutta
Rajamäen kirkkopiirin toimintasuunnitelma on tuotava täsmennettynä vuoden
ensimmäiseen kirkkoneuvoston kokoukseen (17.1.2012) hyväksyttäväksi ja tiedoksi
vuoden 2012 ensimmäiseen kirkkovaltuustoon”.
Rajamäen kirkkopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2012–2014 (LIITE 6)
on täsmennetty kirkkovaltuuston hyväksymän ponnen mukaisella tavalla ja hyväksytty
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnassa 4.1.2012.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Rajamäen kirkkopiirin täsmennetyn
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014 tiedoksi sekä
lähettää sen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee vuoden 2012 toimintasuunnitelman täsmennyksen
Rajamäen kirkkopiirin osalta tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 3, Rajamäen kirkkopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012–2014.
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KV § 10

13.2.2012

Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät
osoitteesta www.nurmijarvenseurakunta.fi.
2. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeet ja tiedotteet löytyvät
osoitteesta www.espoonhiippakunta.fi.
3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta sakasti.evl.fi.
4. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on tiistaina 24.4.2012 klo 18.00. Asialistalla on
muun muassa lausunnon antaminen kirkkohallituksen asettaman seurakuntien
rakennemuutosta pohtineen ohjausryhmän loppuraportista. Seurakunnalla on
mahdollisuus antaa loppuraportista kirkkohallitukselle lausunto 30.4.2012
mennessä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KV § 11

13.2.2012

Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen päätti kokouksen klo 19.20.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 14.2.–14.3.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Virpi Korhonen
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Tapio Järvinen
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Kaasalainen
pöytäkirjan tarkastaja

